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Abstract: 

 to work Entrepreneurial great importance in the economies of developed and developing 

countries alike, through active participation in the operating contribution, as well as its ability to 

adapt to changes and different economic, and despite the importance, but it faces many of the 

problems that hindered in Algeria, so shall Algeria find appropriate ways to support mechanisms, 

most notably the so-called incubators business that are important in the development of 

contracting and small and medium enterprises mechanisms by helping to provide the initial 

impetus and ensure sustainability through what they provide support, especially in the early 

stages and support services. In order to highlight the more we have a field study Incubator 

institutions Batna where we stood on this pioneering experiment that still need more support and 

development, has been able within a short accompaniment of many institutions and successful 

contracting. 
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Jel : E3 

  :ملخص

 عةن فضةال التشةغیل، يف الفعالةة مسامهته خالل من سواء، على حد والنامیة املتقدمة الدول اقتصادیات يف بالغة أمهیة للعمل املقاواليت
تعیقةه  الة  املشةالل مةن العدیةد أنةه یواهةه إال الة  یكتسةی،ا، األمهیةة مةن وبالرغم املختلفة، دیةاالقتصا التغریات التكیف مع على قدرته

 مةن تعتةر الة  األعمةال حباضةنات مةا یعةر  أبرزهةا ولعةل املالئمةة لدعمةه، واآللیةات السةلل إجیةاد علةى اجلزائةر وهة  لةاا يف اجلزائةر،
 استدامت،ا وضمان األويل الدفع قوى توفری على خالل مساعدهتا من واملتوسطة غریةتنمیة املقاوالت واملؤسسات الص اهلامة يف اآللیات

قمنةا بدراسةة میدانیةة لشةتلة * وبغةر  تسةلیا الضةوء ال ةر .املراحةل األوى يف خاصةة الةدعم واملسةاندة خدمات ما توفره من خالل من
والتطةةویر، وقةةد  كنةةف يف  ةةر   زال حباهةةة اى املزیةةد مةةن الةةدعماملؤسسةةات نضةةنة باتنةةة أیةةن وقفنةةا علةةى هةةاه التلربةةة الرائةةدة الةة  ال تةة

 .وهیز من مرافقة العدید من املؤسسات واملقاوالت الناهحة

 .األعمال، الدعم واملرافقة حاضنات املشاریع املقاوالتیة، :المفتاحیة الكلمات

 JEL :E3رموز 
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 :مقدمة

 األل ةر مةن علةى واحةدة مرحلةة يف التقلیدیةة ت الصةغریة واملتوسةطةدعةم املشةاریع املقاوالتیةة واملؤسسةا تنحصةر م،مةة یلیةات
 تتعةدى سةو  تنافسة  العقلةات يف عدیةد املؤسسةات واملشةاریع هةاه تواهةه ذلة  مقابةل التسةوی،، أو واحةد لالتمویةل نشةا  أو حیاهتةا

لةاا  ،تلة  املؤسسةات واملشةاریع سةتمراریةنس  النلاح وا رفع يف اآللیات هاه غاللیة فشل ما یفسر الواحدة املرحلة أو النشا  الواحد
 واقةع إى األفكةار ترمجةة علةى واملسةاعدة لتنمیةة املؤسسةات مسةتحدةة یلیةة لأنسة  األخةریین العقةدین يف األعمةال حاضةنات بةرزت

 إطةار يفو  هبةا،  ةر الة  واملرحلةة احملتضةنة املؤسسةة احتیاهةات حسة  اخلةدمات تتلةف مةن متكاملةة تقدمی مجلة خالل من اقتصادي،
 .خدماهتا لتلين یلیة احملضنة لالستفادة منانتاه،ا وصادراهتا خارج قطاع احملروقات، فقد أولف اهتماما بالغا  قاعدة لتنویع اجلزائر سع 

وبالتةايل  .د أو منظمةات ومتابعت،ةا ويسةیدهااملقاوالتیة علارة عن مصطلح یغط  التعر  على فرص األعمةال مةن طةر  أفةرا
القةانون السةائد،  ة، أو تطةویر مؤسسةة قائمةة يف إطةارالعملیات االهتماعیة ال  یقوم هبا املقاول، إلنشاء مؤسسةة هدیةدف،  األفعال و 

 .علةى ار  الواقةع ويسةیدها من اهل إنشاء ةروة من خةالل األخةا بامللةادرة، و مةل املخةاطر والتعةر  علةى فةرص األعمةال ومتابعت،ةا
 میزة م،نته ینشئ من بل م،نته، جمال يف خلق،ا حىت أو الفرص استغالل حیسن الاي الشخص هوصاح  املشروع املقاواليت  املقاول
 حاضنات املخاطر، وتعتر یكون إقدامه نسوب أن على واالبتكار امللادرة بروح اتسم إذا إال حقیقة إى أفكاره تتحول ولن تنافسیة،
 تةوفری علةى تعمةل هدیةدا ، فكریةا بوصف،ا تطورا   وذل  م هلاا العمل املقاواليت، الدع لتحقی، الدول تعتمدها ال  اآللیة ل ابة األعمال
 بةدفع شحن،م هبد  ومتوسطة صغریة مقاوالتیة مؤسسات یلادرون بإقامة الاین الصغار للمست مرین والتس،یالت اخلدمات من مجلة
الصةغریة  املؤسسةات حضةن یسةت،د  تنافسةیا سةالحا   احلةايل الوقةف يف أصلحف حیث مرحلة االنطال ، أعلاء ياوز من میكن،م أويل

 واستغالهلا اإلدارة، مع مستلدات للتأقلم الكافیة املرونة وامتالل،ا اخلارهیة، بیئت،ا مع التماش  على القدرة هلا تصلح حىت واملتوسطة
 .املنافسة عامل خولد على قادرة تصلح إى أن منتلاهتا، وهودة عمل،ا لطر  اجلید التقدمی خالل من السوقیة للفرص

 ومرافقت،ةا خدماهتا من خالل تلعله الاي والدور األعمال حاضنات إنشاء أمهیة لتلنی الدراسة هاه هاءت املنطل، هاا من
وبناء علیه . اجلزائر تل  املشاریع يفإنشائ،ا، ولاا تقییم دورها يف بعث وانشاء ودعم  وبعد انطالق،ا قلل واألفكار وامللادرات للمشاریع

 :میكن طرح اشكالیة موضوعنا يف السؤال التايل

 الجزائر؟ في في إنشاء ودعم المشاريع المقاوالتیة األعمال حاضنات تساهم هل

نضنة  –وبغر  اإلهابة على هاه االشكالیة مت تقسیم هاه الدراسة اى هانلنی نظري ویخر تطلیق  مت لشتلة املؤسسات 
 :لالتايل  -باتنة
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 الجانب النظري

 ماهیة ومفهوم حاضنات األعمال -والأ

 نشأة حاضنات األعمال وتطورها -1

 :iمیكن تتلع نشأة وتطور حاضنات األعمال يف العامل على النحو اآليت

والیةة  ، عنةدما قامةف عائلةة يفBATAVIA یرهةع تةاریا احلاضةنات إى أول مشةروع  ةف إقامتةه يف مرلةز التصةنیع املعةرو  باسةم 
تةأهری وحداتةه  وقفف عن العمل لرلز لألعمال یةتممقر شرلت،ا ال  ت بتحویل 9191املتحدة األمریكیة وذل  عام نیویورك بالوالیات 

لةةان یقةةع يف  وأن هةةاا امللةةى للةةراغلنی يف إقامةةة مشةةروع مةةع تةةوفری النصةةائح واالستشةةارات هلةةم، والقةةف هةةاه الفكةةرة  احةةا للةةریا خاصةةة
 ومنةا عةام باحلاضةنة هةاه الفكةرة فیمةا بعةد إى مةا یعةر منةاط، تسةو  ومطةاعم، و ولةف أعمةال وقریلةا مةن عةدد مةن اللنةوك و  منطقة
متابعت،ةا بشةكل مةنظم  احملاولةة إلقامةة احلاضةنات مل تةتم، أقیمف یال  الشرلات الصغریة واملتوسطة يف هةاا املرلةز، لكةن هةاه 9191

 املشةةةروعات الصةةةغریة  حلاضةةةنات، حینمةةةا قامةةةف هیئةةةةدد مةةةن ا، إقامةةةة عةةة9191حةةةىت بدایةةةة أعةةةوام ال مانینیةةةات و دیةةةدا يف عةةةام 
SBAحاضةنة  02 األمریكیةة سةوى مل یكن یعمل يف الوالیات املتحدةعدد من احلاضنات، ويف هاا العام  بوضع برنامج تنمیة واقامة

خةالل رهةال مةن  9199عةام  NBIAفقا وال  ارتفع عددها، بشكل للری خاصة عند قیام اجلمعیة األمریكیة حلاضنات األعمةال 
وصةل عةدد احلاضةنات يف  9111ويف هنایةة  إى تنشةیا وتنظةیم صةناعة احلاضةناتالصةناعة األمةریكینی، وهة  مؤسسةة خاصةة هتةد  

حةةةوايل حاضةةةنة يف األسةةةلوع منةةةا هنایةةةة  وذلةةة  مةةةن خةةةالل معةةةدل إقامةةةة بلةةة  حاضةةةنة 992الوالیةةةات املتحةةةدة األمریكیةةةة إى حةةةوايل
  1986.عام

 لاألعما حاضنات تعريف -2

 األطفةال من الوالدة والرعایة اخلاصة حلدی   احلمایة یعين الاي احلضانة مصطلح من مستوحاة احلاضنات فكرة إن": األول التعريف
 وتقةدمی واسةتمراریت،ا، حبیةاهتم  ةیا قةد الة  تطة  الصةعوبات أهةل مةن والدهتةم، فور فی،ا األطفال وضع جیري حیث املتمكننی، غری

 یةتم أن بعةد احلاضةنة الولیةد یغةادر ذلة  بعةد .والدمیومةة اللقةاء حالة تدعم ال  السلل املتاحة وهتیئة هلم، الالزمة طلیةال والعنایة الرعایة
 من األعمال قریلا مشاریع جمال يف احلاضنات مف،وم یكون وهكاا االعتیادیة، اللیئة مفردات معایشة على یصلح قادرا أنه من التألد
 سةو  يف دورهةا وتلعة  طریق،ةا انطالق،ةا لتأخةا مرحلةة بدایةة يف ویةدعم،ا یرعاهةا مةن إى حباهةة شةاریعفامل األطفةال، حضةانة مف،ةوم
 .ii"واإلنتاج العمل

 للمست مرین اخلدمات والتس،یالت من مجلة توفری على تعمل (القانوين لیاهنا هلا)بااهتا قائمة مؤسسة: "احلاضنة ه  :الثاني التعريف
 ،(سةنتنی أو سةنة) االنطةال  مرحلةة أعلاء ياوز میكن،م من أويل بدفع شحن،م هبد  صغریة مؤسسات مةبإقا یلادرون الاین الصغار
 هةاه م ةل يف الدولةة تواهةد أن غةری خمتلطةة، مؤسسةة أو خاصةة مؤسسةة أن تكةون أو للدولةة تابعةة تكةون أن املؤسسةات هلةاه ومیكةن
 .iii"دعما أقوى هلا یعط  املؤسسة
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 أو تقةدمی علةى وهةاه العملیةة  تةوي األعمةال، ملنشةتت النمةو ومرحلةة النشةا  بةدء مرحلةة بةنی وسةیطة عملیةة هة : "الثالف  التعريفف
 .iv"املشروع لنلاح الالزمة واألدوات واملعلومات باخلرات امللادرین تزوید

 متخصصة مؤسسة وفرهات االستشارة ال  عن فضال املساندة، واآللیات والتس،یالت اخلدمات من متكامل إطار ه : "الرابع التعريف
 نددة زمنیة لفرتة خدماهتا وتقدم االبتكار، على والقدرة جمال عمل،ا يف اخلرة  تل  املختلفة االقتصادیة األنشطة من معنی نشا  يف
 فةا اآل إى االنطةال  فلةل النشةأة مرحلةة مةن صةحیحة بصةورة بأعماهلةا اللةدء من للمشروعات االقتصادیة لتمكین،ا رعایت،ا خالل من

 للمشةاریع إفسةاح ااةال أهةل مةن احلاضنة عن املشروعات انفصال یتم االحتضان مرحلة انت،اء وعند لالست مار االقتصادي، الواسعة
 .v"األخرى

( National Bussiness Incubation Association)تعرف،ا اجلمعیة األمریكیة حلاضنات األعمال  :التعريف الخامس
ت هتد  إى مساعدة املؤسات امللتكرة الناشئة ورهال األعمال اجلدد، وتوفر هلم الوسائل والدعم الالزمنی هیئا:"بصفة عامة على أهنا

  vi"لتخط  أعلاء مرحل  االنطال  والتأسیس، لما تقوم بتسوی، منتلات هاه املؤسسات

 vii :أمه،ا ممیزة خصائص بعدة تتسم أهنا یتنب األعمال حاضنات واقع من

 خمتلطة؛ أو خاصة أو عامة مؤسسة تكون قد األعمال حاضنات 
 التكنولوه ؛ اإلبداع والتطویر من قدر على تنطوي ال  السیما الصغریة املشروعات دعم إى ترس  أهنا 
 الدعم؛ یلیات من متكاملة حزمة تقدمی خالل من الصغریة املشروعات تدعم 
 النضج؛ مرحلة إى وصوله بعد احلاضنة من املشروع رجت یتم أن إى نددة مدة خالل من الصغریة للمشروعات الدعم تقدم 
 موقعه؛ يف املشروعات بدعم یكتف  وقد الصغری، املشروع الحتضان سكنا یوفر قد احلاضنات بعض 
 األنرتنیف؛ شلكة خالل من خدماهتا تقدم افرتاض  أو مكاين مقر هلا یكون قد احلاضنة أن 
 ذل  إى تسعى ال وقد الربح  قی، إى هتد  قد احلاضنة أن. 

 األعمال حاضنات وأهداف أهمیة -3

  :وأهداف،ا لما یل  احلاضنات أمهیة إى املطل  هاا يف سنتطر 

 األعمال حاضنات أهمیة -أ

 :viiiالتالیة النقا  يف األعمال حاضنات أمهیة تلخیص میكن

 الناشئة؛ واملتوسطة الصغریة للمشروعات اجلدوى ودراسات العلمیة املشورة تقدم  
 ومتطللاته؛ السو  وحرلیة اإلنتاهیة بالقطاعات وامللتكرة الناشئة املشروعات ربات 
 املخاطر؛ أو املغامر املال شرلات راس بأهنا توصف وال  هبم اخلاصة الشرلات إنشاء على املغامرین املست مرین تشلع 
 نتاهیة؛إ مشاریع شكل يف واإلبداعات واالبتكارات العلم  اللحث نتائج تو یف يف تساهم  
 العمل؛ فرص توفری 
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 وابتكةارات مناسةلة تقنیةات تطلی، على تعتمد متوسطة أم لانف صغریة واخلدمیة اإلنتاهیة املشاریع ودعم إقامة على تعمل 
 حدی ة؛

 مرحلةة مةا تواهةه عةادة الة  والتسةویقیة والفنیةة واملالیةة اإلداریةة الصةعوبات مواه،ةة علةى واملتوسةطة الصةغریة املشةاریع تسةاعد 
 .التأسیس

 األعمال حاضنات أهداف -ب

  :ixیل  فیما األعمال حاضنات أهدا  تتم ل

 ،القائمة؛ املشروعات توسعة يف واملساعدة هدیدة إبداعیة مشروعات خل 
 للتسوی،؛ قابلة عملیات أو منتلات أو مناذج إى أفكارهم  ویل على االبتكارات أصحاب مساعدة 
 ملنتسلی،ا؛ والتس،یالت رشادیةاإل واخلدمات والتمویل الدعم توفری 
 اجلدیدة؛ املشاریع  اح فرصة زیادة 
 ؛)الصناع  التكامل  قی،(اللعض بعض،ا مع الصغریة الصناعات ربا 
 مستقلال؛ والتطور االستمرار على قادرة للملتمع قویة مشاریع تقدمی 
 " واإلنتاج؛ يف العمل الفعل  لللدء الالزمة املقومات هلا تتوافر ال ال  الناشئة واملشاریع العلمیة للملادرات الدعم تقدمی 
 وذلة  والنمةو، مراحةل اإلنشةاء يف وغریهةا واخلدمیةة واإلداریةة التنظیمیةة من،ةا خمتلفة جماالت يف واملشورات املساعدات تقدمی 

 xواستمراریت،ا؛ املشاریع بقاء هبد 
 xi:ما یل  أیضا األهدا  بنی ومن

 املتوفرة نلیا؛ والتكنولوهیة االحرتافیة والقدرات امل،ارات وتطویر طنیةالو  العمالة استقطاب على العمل 
 ،لتلة  اللحةو  العملة  التنفیةا علةى العمةل أي التطلیقیةة، العلمیةة واللحةو  الصةناعیة النشةاطات بةنی التقةارب  قیة 

 لتطلیق ؛الواقع ا إى أفكارها و ویل العلم  اللحث جماالت يف األلادمییة اخلرات من واالستفادة
 تعزیز يف مشارلت،م الناشئة وتفعیل واملشاریع الصغریة املؤسسات ألصحاب اهتااهبا خالل من األعمال رهال قاعدة توسیع 

 وٕادخاهلةا الواعةدة االقتصةادیة املشروعات االقتصادي وتلين النشا  جماالت تنویع على بالعمل وذل  الوطين، االقتصاد أداء
 السو ؛ إى

 املرسومة األهدا   قی، إى وصوال احلاضنات هلاه ینتس  ملن التشغیل لعملیات یةالدور  املراهعة. 
 وأنواعها األعمال حاضنات مهام -4

 :وأنواع،ا لالتايل األعمال حاضنات م،ام إى الصدد التطر  هاا يف سنحاول

 األعمال حاضنات مهام -أ

 xii:یل  فیما احلاضنات م،ام تتم ل

 املشاریع؛ أصحاب ولاا معینة، ملدة النشأة حدی ة املؤسسات ومرافقة واحتضان استقلال  
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 احملالت؛ وٕاجیار تسیری  
 للادئ املتعل، التدری  على واملساعدة واملايل، والتلاري واحملاسيب القانوين املیدان يف واالستشارات اخلاصة اإلرشادات تقدمی 

 املشروع؛ إنضاج مرحلة خالل التسیری وتقنیات
 :xiiiالتالیة مل،اما إى باإلضافة

 احملةول وقاعةة مشةرتلة أو مسةتقلة اسةتقلال وقاعةة من،ةا لكةل اإلدارة مكاتة  یشةمل ملةى احملتضةنة الصةغریة للمؤسسةة تةوفر 
 ؛(...الفالس،اإلنرتنیف )األخرى االتصال لتل،یزات وقاعة اهلاتف ،

 يل؛األو  االست ماري اإلنفا  على ملساعدهتا احملتضنة للمؤسسة میسر  ویل تقدمی  
 فیمةا وذلة  احملتضةنة، املؤسسةة بنشةا  العالقةة ذات احلكومیة وغری احلكومیة اجل،ات خمتلف إى احملتضنة املؤسسات إرشاد 

 ؛....احملتملة واألسوا  املوردین ولاا التأمنی، وشرلات واجلمارك، بالتسلیل والضرائ  اخلاصة والشرو  بالقواننی یتعل،
 اجلودة؛ بتحسنی ما یتعل، ولل تطویرها أو/و املنتلات بتصمیم یتعل، فیما الفين الدعم تقدمی 
 هیئةات طریة، عةن أو ذاهتةا احلاضةنة املؤسسةة طر  من سواء احملتضنة، املؤسسات يف للعاملنی وتأهیل تدری  دورات إهراء 

 متخصصة؛
 ال  بالقطع أو الغیار املطلوبة، طعبق وتزویدها واإللكرتونیة املیكانیكیة التل،یزات ملختلف بالصیانة اخلاصة املساعدة تقدمی 

 .للتل،یزات املتاحة ألر لفاءة تضیف أن شأهنا من
  األعمال حاضنات عمل آلیات -5

 :xivلما یل  الناهحة احلاضنات عمل یلیة عر  میكن

 ءلألعضةا إال اخلةدمات ال تقةدم وهةاه الصةغریة، خاصةة للمشةاریع اخلةدمات من حزمة تقدمی على األعمال حاضنات تعمل
 .املؤسسات هلاه املساعدة أهل من طللات بتقدمی وقاموا للحاضنة املنتسلنی

 حیملةون الةاین امللةادرات مةن الشةلاب أصةحاب قلةل مةن االنتساب طللات فإن املناس  املكان وتوفری احلاضنة تأسیس بعد
 قرارهةا إصةدار مث ومةن إلی،ةا املقدمةة لطللةاتا بدراسةة مجیةع متخصصةة جلنةة وتقةوم احلاضةنة، علةى بالتوافد تلدأ لتنفیاها هدیدة أفكارا
 (قانونیةة مالیةة، استشةاریة، إداریةة، خةدمات  )والتسة،یالت اخلةدمات مةن تقةدمی خدمةة علةى تعمةل مث ومن من،ا، نوع أي قلول بشأن
املؤسسةات  مةن دتع،ة یتضةمن واحلاضةنة املؤسسةة بةنی عقةد توقیةع ویةتم احتضةان رسةم أو إجیار مقابل وال  تقدم اخلدمات، من وغریها
 تتع،ةد حبیةث أخةرى، اسةتیعاب مؤسسةات للحاضةنة یتةاح لكة  وهةاا نةددة، زمنیةة فةرتة بعةد احلاضةنة وإخةالء االحتضةان رسةوم بةدفع

 .احلاضنات جمال طورت ال  الدول من ل ری يف به إهراء معمول وهو الصغریة، املؤسسات لدعم الالزمة الوسائل لافة بتقدمی احلاضنة

 للةدعم املشةروع احتیةاج هو مدى االلتحا  شرو  أهم أن القول میكن باحلاضنات، املشروعات التحا  ایریمع خیص وفیما
 النمةو علةى تسةاعده والة  اجلدیةدة األفكةار أصةحاب األشةخاص املةؤهلنی علةى ملنیةة املؤسسةات تلة  تكةون أن وجیة  احلاضةنة، مةن

 .ممكن وقف بأسرع والتخرج السریع
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 م اال لیكون ممیزة وقدرات صفات الاي حیمل املشروع عن اللحث تقتض  م،مة احلاضنة إى ضم،ا رد ا امل تاملشروعا اختیار ویعتر
 xv:التالیة املعایری نالر أن ومیكن االحتضان، يف ناهح

 السریع؛ النمو ذات اجلیدة املشاریع  
 اجلودة؛ عالیة منتلات تاجوٕان احلدی ة التقنیات واستخدام التكنولوهیة، امللادرات على القائمة ملشاریعا 
 القائمة؛ املشروعات مع والتكامل الرتابا  ق، ال  املشاریع 
 الفنیة؛ امل،ارات تنمیة يف وتساهم إداریة، لوادر تأهیل  ق، مشاریع  
 فورا؛ اللدء على والقدرة ذاتیا الفكرة تنفیا إمكانیة  
 للتحقی،؛ املشروع خطة وقابلیة واقعیة 
 (هدیدة تقنیات متطورة، أحبا )للمشروع  التكنولوه  احملتوى 

 المؤسسات احتضان مراحل -6

 :xviالتايل النحو على هاه املشروعات عمر من املختلفة املراحل خالل باحلاضنة امللتحقة املشروعات ومتابعة رعایة تتم

 احلاضنة إدارة بنی الشخصیة ملقابالتا خالل ومن املرحلة هاه يف: والتخطیط االبتدائیة والمناقشة الدراسة مرحلة :األولى المرحلة
 :من یتم التألد لشروعاهتم، واملتقدمنی

 ومشروعاهتم؛ املستفیدین على االختیار معایری انطلا  ومدى املشروع، أو الفكرة صاح  هدیة  
 املشروع؛ إدارة على املقرتح العمل فری، قدرة  
 توفریها؛ على احلاضنة وقدرة احلاضنة، من املشروع یتطلل،ا ال  اخلدمات وطلیعة نوعیة  
 املشروع لتوسعات املستقللیة اخلطا. 
 هةدوى دراسةة إعةداد أةنةاء األوى املرحلةة يف إلی،ةا التوصةل یةتم الة  النتةائج ضةوء يف: المشروع خطة إعداد مرحلة : الثانیة المرحلة

 .املشروع خطة بإعداد املستفید یقوم وتسویقیا، وفنیا املشروع اقتصادیا

 طلقا مناس  مكان له وخیصص املشروع، مع التعاقد یتم املرحلة هاه يف: النشاط وبدء للحاضنة االنضمام مرحلة : الثالثة ةالمرحل
 .خلطته

  قة، علةى ومعاونت،ةا احلاضةنة داخةل تعمةل الة  املؤسسةة أداء متابعةة خالهلةا ویةتم: المشفروع وتطفوير نمفو مرحلة  :الرابعة المرحلة
 يف املشةارلة عالوة على احلاضنة، بإدارة املعاونة املتخصصة الفنیة األه،زة من واالستشارات املساعدات خالل من منو عالیة معدالت
 .املؤسسة املعنیة مع بالتعاون احلاضنة داخل تتم ال  التدریلیة والدورات العمل وورش الندوات

 فةرتة بعةد عةادة وتةتم احلاضةنة، داخةل للمشةروعات النسةلةب الن،ائیةة املرحلةة وهة : الحاضفنة مف  التخفر  مرحلفة  :الخامسة المرحلة
 قةد یكةون املشةروع أن یتوقةع حیةث للخةروج، نةددة ملعةایری طلقةا وذلة  باحلاضةنة، املشةروع قلةول مةن سةنوات إى ةةال  سةنتنی ترتاوح
 .ألر أعمال حبلم احلاضنة خارج نشاطه بدء على قادرا وأصلح والنمو النلاح من قدرا حق،



 

 

تقييم دور حاضنات األعمال في إنشاء ودعم المشاريع المقاوالتية في الجزائر -حجاب عيسى، & سعودي عبد الصمد   
محضنة -المؤسسات مشتلة حالة دراسة  باتنة 

 

 JFBE 106 مال واألعمالاقتصاديات المجلة 

 لتصلح تره،ا بعد التطور تستمر يف وال  نددة قرتة خالل من،ا املتخرهة اجلدیدة املؤسسات بعدد احلاضنات ح ا  ویقاس
 اهتةااب مةع هدیةدة عمةل فةرص وخلة، املخةاطرة وتنمیةة روح امللةادرات تشةلیع مةن حیققةه ولةا للةریة، حةىت أو متوسةطة مؤسسةة

 .للحكومة إضافیة وعوائد ملالكی،ا لةأرباح مقلو  من ذل  عن ینتج وما املطلوبة، الصناعات

 الجزائر في األعمال حاضنات واقع -ثانیا

 إى باإلضةافة تأخرهةا، اجلزائري وأسةلاب التشریع وف، التس،یل ومرالز املشاتل عریف سنحاول الرتلیز يف هاه النقطة على 
 . اح،ا عوامل

 الجزائري التشريع في التسهیل ومراكز األعمال حاضنات تعريف -1

 1423 عةام احللةة ذي 24 يف املةؤر  03-78 رقةم التنفیةاي املرسةوم فحسة  اجلزائةري، للتشةریع وفقةا: األعمفال حاضفنات -أ
 صةناع  طةابع ذات مؤسسةات عمومیةة " أهنةا علةى املؤسسةات ملشةاتل األساسة  القةانون یتضةمن ،2003 فیفةري 25 ل املوافة،
 .يلاملا واالستقالل املعنویة بالشخصیة تتمتع وياري،

 :xviiاآلتیة األشكال إحدى يف املشاتل وتكون

  اخلدمات؛ قطاع يف املشاریع حبامل  بدعم یتكفل دعم هیكل :المحضنة* 

  احلرفیة؛ وامل،ن الصغریة الصناعة قطاع يف املشاریع حبامل  یتكفل دعم هیكل :الربط ورشة *

 .اللحث دانمی إى املنتمنی املشاریع حبامل  یتكفل دعم هیكل :المؤسسات نزل *

 أهةم الصغریة واملتوسطة، وتتم ةل باملؤسسات املكلف الوزیر وصایة  ف وتوضع تنفیاي مرسوم لوه  املشاتل هاه وتنشأ
 :يف أهداف،ا

 املؤسسايت؛ احملیا مع التتزر تطویر  
 تواهدها؛ مكان يف االقتصادیة احلرلة يف املشارلة  
 امللتكرة؛ املشاریع بروز تشلیع  
 اجلدد؛ املؤسسات ملنشئ  الدعم تقدمی  
 املرافقة؛ املؤسسات دمیومة ضمان  
 أفضل؛ تنظیم على املؤسسات تشلیع  
 مكان تواهدها يف االقتصادي التطور يف اسرتاتیلیا عامال املتوسا املدى على تصلح أن على العمل. 

 :يف فتتم ل م،ام،ا أما

 املشاریع؛ أصحاب ولاا ،معینة ملدة النشأة حدی ة املؤسسات ومرافقة واحتضان استقلال 
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 املشةتلة طلیعةة مةع مسةاحت،ا تتناسة  املشةاریع أصةحاب تصةر   ةف احملةالت بوضةع وذلة  احملةالت، وٕاجیةار تسةیری 
 املشروع؛ نشاطات واحتیاهات

 باملشاریع؛ وللمتع،دین النشأة احلدی ة للمؤسسات والتلاري اإلداري التوطنی حیث من اخلدمات تقدمی 
 خاصة إرشادات تقدمی. 

 جلنة م،امه أداء يف تساعده مدیر ویدیرها إدارة، جملس مؤسسة مشتلة لل فیسری أله،زهتا وبالنسلة

 .املشاریع اعتماد

 لتحقی، أهنا تسعى حیث املايل، واالستقالل املعنویة بالشخصیة تتمتع إداري طابع ذات عمومیة مؤسسات ه : التسهیل مراكز -ب
  xviii:من،ا األهدا  من العدید

 املشاریع؛ إنشاء یهال وتقلیص واملقاولنی املؤسسات أصحاب احتیاهات مع یتكیف كشلا وضع 
 املعنیة؛ الوزارة لدى املنشأة الصنادی، بدعم  ظى ال  امللفات تسیری  
 والكفاءات؛ اللحث وت منی اجلدیدة التكنولوهیات تطویر  
 والدويل الوطين االقتصادي االندماج على واملتوسطة الصغریة املؤسسات مرافقة.  

 :أمه،ا عدیدة ل،ام املرالز هاه تتكلف لما

 التأسیس؛ مرحلة أةناء العراقیل وياوز املشاریع أصحاب اهتمام ويسید متابعت،ا على واإلشرا  امللفات دراسة 
 االست مار؛ بفرص املتعلقة املعلومات ونشر والتسیری التكوین میداين يف املشاریع أصحاب مرافقة 
 ومراقلةة توهیةه جملةس التسة،یل مرلةز ویةدیر واالبتكةار، والتكنولوهیةا والتسةوی، اللشةریة املةوارد تسةیری جمةال يف اراتاالستشة تقةدمی 

 .مدیر ویسریه
 

 الجانب التطبیقي

 باتنة محضنة - المؤسسات مشتلة تقديم -أوال

 .تقدم،ا ال  اخلدمات خمتلف إى باإلضافة وأهداف،ا، باتنة نضنة تقدمی الصدد هاا يف سنحاول

 باتنة ومهامها محضنة تعريف -1
 ومرافقةة خللة، تةوطنی اسةتقلال، لةدعم، عمومیةة هیئةة عةن علةارة هة  باتنةة نضنة املسماة املؤسسات مشتلة: باتنة محضنة تعريف -أ

 0220-92-02: يف املةؤر  /20376رقةم  التنفیةاي املرسةوم لوهة  أسسةف التلسةید إى الفكةرة مةن بةاملرور تسةمح مؤسسةات
-20-09يف  املؤر  20/19رقم  التنفیاي املرسوم وه  معنویة مب شخصیة ذات وياري صناع  طابع ذات عمومیة مؤسسة وه 

 ملشاتل املؤسسات األساس  القانون املتضمن 0220
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 :تتم ل يف امل،ام التالیة: المشتلة مهام -ب

 ،األفكار؛ وحلامل اجلدیدة للمؤسسات نددة ملدة ومرافقة توطنی توهیه، استقلال  
 للشلاب؛ نصائح تقدمی  
 املكات ؛ وتسیری إیواء  
 املراسالت؛ وتوزیع طلع فالس، رسائل،  :خدمات تقدمی  
 األوى املرحلة يف خاصة واإلعالم التسیری تقنیات يف دعم املشتلة تقدم.  

 تقدمها التي اهداف المشتلة والخدمات -2

  :أهم أهداف،ا يف تتم ل: المشتلة أهداف -أ

 امللتكرة؛ املشاریع بروز عتشلی  
 اجلدد؛ املؤسسات ملنشئ  الدعم تقدمی  
 أفضل؛ تنظیم على املؤسسات تشلیع  
 املؤسسايت؛ احملیا مع التتزر تطویر  
 االقتصادیة احلرلة يف املشارلة. 

 :وتتم ل يف : تقدمها التي الخدمات -ب

 .عملیة مرافقة نددة مع ملدة حدی ا املنشأة واملؤسسات ریعاملشا حلامل  وياري إداري مقر توفری عن علارة هو : التوطی  *

 :وتتم ل يف حدی ا املنشأة واملؤسسات املشاریع حلامل  املشتلة تقدم،ا اخلدمات من جمموعة ه  :المرافقة *

 املؤسسة؛ إنشاء وبعد قلل التلاریة احملاسلیة، القانونیة، اإلداریة، املیادین يف املقدمة النصائح جمموعة 
  إنرتنیف؛ فالس، املراسالت، وتوزیع يف طلع تتم ل خدمات تقدمی مع جم،زة مكات  تصرف،م  ف ضعو 
 تواه،،ا؛ ال  العوائ، مواه،ة على املؤسسات هاه مساعدة  
 املؤسسات؛ هاه برتقیة اخلاصة الوسائل واقرتاح دراسة 

 :یل  لما النشاطات حصیلة لانف  :2015 سنة  خالل المشتلة نشاطات حصیلة  -3

 والمؤسسات المشاريع بأصحاب المرتبطة النشاطات -أ

رغم بعد املؤسسة عن املدینة ال  تشكل عائ، للر بالنسلة ألصحاب األفكار والراغلنی يف االست مار ولال  : والتوجیه االستقبال *
 0299مةن شة،ر دیسةمر  09ى غایةة فردا إ 999نقص املواصالت، وفكرة املشتلة هدیدة إال أنه مت خالل هاه السنة  استقلال    

 :راغلنی لالستفادة من خدمات املشتلة موزعنی لما یل 
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 JFBE 109 مال واألعمالاقتصاديات المجلة 

 المشتلة خدمات م  المستفیدي  األفراد عدد(: 11)الجدول رقم 

 الجنس  مجال التوجیه العدد النشاطات
 انثى ذكر

مختلففففففففففف هی ففففففففففات  01 خدمات
 الدعم المالي
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 09 الصناعة التحويلیة
األشفففففففففففةال العمومیفففففففففففة 

 والري
01 

  20 الفالحة
CALPIREF 21 الصناعة الةذائیة 

 استفسار 11 أخرى
 مشتلة املؤسسات نضنة باتنة: املصدر

 املتواهدة على مستوى املشتلة وهناك طللات يف االنتظار، اجلدول املرف، یلةنی 99بإیواء مجیع املكات   0299 یزت سنة  :اإليواء *
 : طلیعة املؤسسات احملتضنة ومدة املكو  داخل املشتلة

 المشتلة داخل إيوائهم تم الذي  األفراد عدد(: 12)رقم  الجدول

مففففففففففففففففففففففففففففدة  النشاط االسم و اللقب الرقم
 المكوث 

 أش،ر 29 مؤسسة خدمات اإلعالم اآليل بن سخریة دنیا  29
 ش،ر 20 مكت  دراسات و استشارات علد السالم مرمی 20
 أش،ر 20 مؤسسة خدمات اإلعالم اآليل مك  إسحا  فاتح 20
 أش،ر 20 مؤسسة إنتاج اآلالت الصناعیة س،یل توفی، محزة  21
 أش،ر 21 وحدة إنتاج املواد شله الصیدالنیة لیتیم الشافع  29
 أش،ر 20 مكت  الدراسات زراري خالد 20
 أش،ر 20 وحدة  ویل الور  روابح توفی، 21
 ش،ر 20 وحدة إنتاج الزیوت النلاتیة و احللوى و نورالدین بایع راس 29
 أش،ر 20 ولالة إش،اریة بن برنة حكیمة 21
 أش،ر 20 وحدة الصیانة والتط،ری شریف فرید  92
 أش،ر20 وحدة اسرتهاع العلالت و إنتاج اللالستی  خی ر خلیل  99
 أش،ر 20 خمر اهلندسة املدنیة   لكحل یوسف  90
 أش،ر 20 إنتاج أغایة األنعام  عدنان  سامل  90
 أش،ر 20 مؤسسة خدمات اإلعالم اآليل خلیفة مصطفى  91

 مشتلة املؤسسات نضنة باتنة: املصدر
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 JFBE 110 مال واألعمالاقتصاديات المجلة 

 راهةع هةاا و هلةم بالنسةلة عقةود اإلیةواء فسةا مت حیةث املؤسسةات لةلعض هةدا قصةریة اإلیةواء مةدة أن نالحة  اجلدول خالل من
 :من،ا عوامل لعدة

 قریلة؛ إداریة مقرات وهود وعدم للم 05 حبوايل املدینة عن تلةاملش بعد 
 لللعض؛ بالنسلة املواصالت نقص 
 اإلیواء؛ فكرة تقلل عدم 
 فقا؛ عقار على احلصول بغیة أو مايل  ویل على احلصول بغر  املشتلة إى القدوم 
 املكات  على االستیالء يف اللعض نیة. 

أفةراد مةن أصةحاب األفكةار لتحویل،ةا إى مؤسسةة وذلة  عةن طریة، اهلةاتف وحضةورهم  21فقة مت مرا :المؤسسة إنشاء و المرافقة *
 :  املتكرر  إى املشتلة وهم لما یل 

 مرافقتهم تم الذي  األفراد عدد(: 13)رقم  الجدول

 مالحظة نوعیة المرافقة النشاط اللقباالسم و  الرقم
 مت استخراج السلل التلاري ل إنشاء املؤسسةلل مراح إنتاج الزیوت النلاتیة دوالة  الیامنی 29

 مت االنت،اء من امللف إعداد خمطا األعمال مابح الدواهن بومشلة بشری 20

 قید الدراسة إعداد خمطا األعمال إنتاج األدوات الطلیة لیتیم الشافع  20

 املؤسسة عملیة قةتسلیل العالمة التلاریة و ش،ادة املطاب صناعة احلل  وااوهرات بلخریي مانع 21

مرافقتةةةه مةةةن اهةةةل حبةةةث هنایةةةة التخةةةرج و  ویةةةل   ویل اللالستی  رمضان نمدبادیس 29
 الفكرة إى مشروع

 املشروع يف مرحلة متقدمة

 املشروع الغ  املشارلة يف معر  املنتوج احملل  إنتاج الفحم بأنواعه منوش  نلیل 20

 قید الدراسة ة والتوهیهمناقشة الفكر  استصالح األراض  مدور فاتح 21

 مشتلة املؤسسات نضنة باتنة: املصدر

 :موه،ان للحصول على العقار الصناع  ومها  لما یل ( 20) ف املساعدة على إعدادخمطط  أعمال  :األعمال مخطط *

 األعمال مخطط(: 14)رقم الجدول

 مالحظة االسم و اللقب  النشاط الرقم
 املشروع قید االعداد   لیتیم الشافع  وشرلائه یدالنیةمشروع إنتاج املواد شله الص 29
 مت تسلیم الدراسة   بومشلة بشری  مشروعمابح 20

 مشتلة املؤسسات نضنة باتنة: املصدر
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 :ولانف لالتايل: مرافقة المؤسسات مع المعهد الوطني للملكیة الصناعیة *

 یة الصناعیةمرافقة المؤسسات مع المعهد الوطني للملك(: 15)رقم الجدول

 الهدف المؤسسة االسم واللقب الرقم
 طل  تسلیل العالمة MORTA’Aالتعلیم واالستشارة علد الرمحان نادیة 29
 محایة املنتوج والشعار  ویل اللالستی  بوخنوفة رضوان 20
 محایة الشعار واالسم إنتاج الزیوت و الدهون فراحتیة مراد 20
 ایة الشعارمح إنتاج احلز  دالندة خالد 21
 مشتلة املؤسسات نضنة باتنة: املصدر

 :عدد المؤسسات التي ساهمت المشتلة بإنشائها و عدد العمال *
 عدد المؤسسات التي ساهمت المشتلة بإنشائها و عدد العمال(: 16)رقم الجدول

 عدد العمال  النشاط االسم و اللقب الرقم
 29 مؤسسة خدمات اإلعالم اآليل بن سخریة دنیا  29
 21 مكت  دراسات و استشارات علد السالم مرمی 20
 20 مؤسسة خدمات اإلعالم اآليل مك  إسحا  فاتح 20
 20 إنتاج الزیوت النلاتیة  دوالة  الیامنی  21
 20 إنتاج مواد شله صیدالنیة لیتیم الشافع  29
 20 وحدة إنتاج الزیوت النلاتیة و احللوى بایع راسو نورالدین  20
 20 مؤسسة خدمات اإلعالم اآليل خلیفة مصطفى  21
 20 إنتاج أغایة األنعام  سامل عدنان   29

 مشتلة املؤسسات نضنة باتنة: املصدر

يف إطار برنامج التكوین املرمج من طر  املشتلة او مع الشرلاء شارك إطارات املؤسسة يف عدة : النشاطات المرتبطة بالتكوي  -ب
 :دورات تكوینیة من،ا

 :نلخص،ا يف اجلدول التايل: حصص التكوي  المنظمة م  طرف المشتلة *
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 JFBE 112 مال واألعمالاقتصاديات المجلة 

 حصص التكوي  المنظمة م  طرف المشتلة(: 10)الجدول رقم

 المكون  العنوان  المكان  التاريخ

 خلری ناسيب  امللادئ األولیة لتسیری املؤسسة  املشتلة  نوفمر 1–0

 أستاذة من هامعة بریكة  (29احلصة )سسة املنامجنف يف املؤ  املشتلة  نوفمر  91

 أستاذة من هامعة بریكة  (20احلصة )املنامجنف يف املؤسسة  املشتلة  نوفمر 00

 أستاذة من هامعة بریكة  املوارد اللشریة  املشتلة  دیسمر   20

 خلری خاره   (29احلصة )أدوات االتصال  املشتلة  دیسمر  92

 خلری خاره   (20احلصة )وات االتصال أد املشتلة  دیسمر  91

 مدیر املشتلة  مراحل إنشاء املؤسسة  ملحقة مرلز التكوین بیطام أفریل 09

 ماي 09

 سلتمر 91

 نوفمر  91

 هامعة احلاج 

 خلضر

 مدیر املشتلة  مراحل إنشاء املؤسسة 

 فیفري  99

 أفریل 02

 ماي  91- 21

 هوان  21-29

 

 مرالز التكوین امل،ين لكل

ةنیةةةة العابةةةةد، بوزینةةةة، الشةةةةمرة، عةةةنی التوتةةةةة، 
 امشول وباتنة 

 

 

 مراحل إنشاء املؤسسة 

 

 

 إطارات املشتلة 

 مشتلة املؤسسات نضنة باتنة: املصدر

 : يف إطار التعاون بنی خمتلف اهلیئات، شارك إطارات املشتلة يف عدة دورات تكوینیة لما یل : الحصص المنظمة م  طرف الةیر *
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 JFBE 113 مال واألعمالاقتصاديات المجلة 

 حصص التكوي  المنظمة م  طرف الةیر(: 10)ل رقمالجدو 

 المكون  العنوان  المكان التاريخ

اهلیالةةةةةةةةةل احمللیةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةدعم " دراسةةةةةةةةةات حةةةةةةةةةول  ( الرتغال)لشلونة  مارس  90 – 29
 املؤسسات 

 

مؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لیف تصلح مراف، اجلزائر  مارس  99 – 90
MOWGLI 

 GIZمكت  اخلرة  "BDS" تطویر خدمات الدعم للمؤسسات اجلزائر  مارس  91- 99

 صندو  ضمان القرو   یلیات الضمان املايل  مشتلة املؤسسات عنابة  مارس  00

مع،ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد التسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةیری  تسیری املشاریع  مشتلة املؤسسات میلة  هوان  21 –ماي  09
INSIM 

 مكت  اخلرة  حساب التكالیف  مشتلة املؤسسات خنشلة أفریل 90- 91

دعةةةةم املشةةةةاریع احملتضةةةةنة يف قطةةةةاع الصةةةةناعات  ت بسكرة مشتلة املؤسسا أفریل 00
 الغاائیة 

 مكت  اخلرة 

 مكت  خرة  التدری  ومرافقة حامل  املشاریع مشتلة املؤسسات خنشلة  نوفمر  00- 00

الةةةةةةةةةدیوان الةةةةةةةةةوطين للقیاسةةةةةةةةةة  دیسمر  91
 القانونیة 

 احلمایة املدنیة  االسعافات األولیة والتدخل أةناء األخطار 

 مشتلة املؤسسات نضنة باتنة: املصدر

ومیكةن : 2015  سفنة خفالل بهفا القیفام المتوقفع النشفاطات بمخطفط مقارنفة المؤسسفة بهفا قامفت التفي النشفاطات حصیلة - 
 :تلخیص،ا يف اجلدول التايل
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  سفنة خفالل بهفا مالقیفا المتوقفع النشفاطات بمخطفط مقارنفة المؤسسفة بهفا قامت التي النشاطات حصیلة(: 10)الجدول رقم 
2015 

النشففففففاط  المتوقففففففع 
 2114لسفففففففففففففففففففففنة  
 وغیر منجز

 2115النشاط  المتوقع لسنة  2115النشاط المنجز لسنة 

 

وضةةةع مكتلةةةة  ةةةف  -
تصةةةةةةةةةةةةةةةةر  إطةةةةةةةةةةةةةةةةارات 
املشةةةةةةةةةةةةتلة وأصةةةةةةةةةةةةحاب 

 املشاریع احملتضنة

 

مت وضع  ف تصر  أصةحاب املؤسسةات والةزوار   -
لةةل التل،یةةزات و الوسةةةائل مةةن اهةةةل  السةةری احلسةةةن 
للمشةةتلة و الةةاي ی،ةةد  إى هلةة  الةةر عةةدد ممكةةن 

 من أصحاب املؤسسات 

اقتنةةةةةةةةةةاء األدوات، التل،یةةةةةةةةةةزات واللةةةةةةةةةةوازم املكتلیةةةةةةةةةةة  -
 واإلعالمیة

وضةةةةع  ةةةةف تصةةةةر  املؤسسةةةةات احملتضةةةةنة نةةةةالت  -
 جم،زة بكل الوسائل الضروریة

وضةةةةةةةةع مكتلةةةةةةةةة  ةةةةةةةةف تصةةةةةةةةر  إطةةةةةةةةارات املشةةةةةةةةتلة  -
 وأصحاب املشاریع احملتضنة 

  

 

 

تظةةةاهرة اقتصةةةادیة مةةةن بین،ةةةا  09املشةةةارلة يف   ةةةف -
ةالةةةةة  منظمةةةة مةةةن طةةةر  املشةةةتلة لةةةا فی،ةةةا هةةةزء مةةةن 
األسةةةةةلوع العةةةةةامل  للمقاوالتیةةةةةة و اللةةةةةاق  مةةةةةع الشةةةةةرلاء  
غرفةةةة الصةةةناعة التقلیدیةةةة و احلةةةر ، اجلامعةةةة، مدیریةةةة 
التكةةةةوین امل،ةةةةين، املع،ةةةةد الةةةةوطين للملكیةةةةة الصةةةةناعیة، 

 ..غرفة التلارة و الصناعة

 حصص إذاعیة 29مت املشارلة يف  -

 ةةف املشةةارلة يف أغللیةةة التظةةاهرات املنظمةةة داخةةل  -
اجلامعة مع توزیع مطویات ترز اخلدمات ال  تقدم،ا 

 .املشتلة

تنظیم خرهات میدانیةة إى خمتلةف دوائةر وبلةدیات  -
 الوالیة للتعریف ل،ام املشتلة 

املشةةةةةارلة يف حصةةةةةص إذاعیةةةةةة عةةةةةر أمةةةةةواج اإلذاعةةةةةة  -
 احمللیة

 تنظیم األسلوع العامل  للمقاوالتیة -

املشةةةارلة يف خمتلةةةف األیةةةام اإلعالمیةةةة والتحسیسةةةیة  -
 املنظمة من طر  الشرلاء

اللحةةث عةةن شةةرلاء اقتصةةادینی ألصةةحاب األفكةةار  -
 واملؤسسات احملتضنة 

املواصةةلة يف اللحةةث عةةن أصةةحاب األفكةةار خاصةةة  -
لةةةز التكةةةوین اإلبداعیةةةة يف خمتلةةةف أقسةةةام اجلامعةةةة ومرا 

 امل،ين 

توقیةةع اتفاقیةةةات تعةةةاون مةةع مرالةةةز اللحةةةث العلمةةة   -
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 والتقين وهیئات الدعم و املساعدة

 تنظیم لقاءات مع خمتلف اجلمعیات امل،نیة  -

تنظةةةیم أیةةةام دراسةةةیة لنشةةةر روح املقاوالتیةةةة خصوصةةةا -
 بنی طللة اجلامعة واملعاهد لتشلیع بروز املشاریع

تةةةةةةةرز وأهةةةةةةةداف،ا  إصةةةةةةةدار مطویةةةةةةةات عةةةةةةةن املشةةةةةةةتلة -
 وم،ام،ا

  

مت تنظةةیم ملتقةةى خةةالل األسةةلوع العةةامل  للمقاوالتیةةة  
ومةةةةةةةةن خاللةةةةةةةةه التعریةةةةةةةةف بتلیةةةةةةةةات   سةةةةةةةةنی تنافسةةةةةةةةیة 

 املؤسسات الصغریة و املتوسطة 

تنظیم ندوات  ترز أفا  االست مار وفةرص التشةغیل -
 يف الوالیة

تصةةةةنیف النشةةةةاطات حسةةةة  أمهیت،ةةةةا واملتوافقةةةةة مةةةةع -
 ا  املشتلةأولویات وأهد

  

دورة تكوینیةةةةةةة ألصةةةةةةحاب األفكةةةةةةار  91مت إهةةةةةةراء  -
وللمؤسسةةةةات احملتضةةةةنة  و غةةةةری احملتضةةةةنة يف جمةةةةاالت 

 خمتلفة و أیضا إلطارات املؤسسة 

مت إعداد بطاقة متابعة خاصة لكل مؤسسةة نتضةنة -
 . أو نل مرافقة

 :إهراء دورات تكوینیة-

یةةةةة ألصةةةةحاب األفكةةةةار اجلةةةةدد حةةةةول املراحةةةةل احلقیق* 
 إلنشاء املؤسسة

ألصةةةةةةةحاب املؤسسةةةةةةةات اجلدیةةةةةةةدة حةةةةةةةول خمتلةةةةةةةف  *  
 امللادئ األولیة لتسیری املؤسسة

 إهراء دورات تكوینیة إلطارات تكوینیة املشتلة -

 إعداد برنامج متابعة خاص باملؤسسات احملتضنة -

صاح  مشةروع و  999مت خالل السنة استقلال  - 
ات مؤسسةةةةةةة لفةةةةةةةرت  91مت تةةةةةةوهی،،م و ت احتضةةةةةةان 

 خمتلفة 

تتم متابعة لل مؤسسة عن طری، هلسات  متابعة  -
 دوریة 

مت تنظةةیم دورة خاصةةة ألصةةحاب املؤسسةةات حةةول  -

 استقلال حامل  مشاریع هدد  -

 تكوین ملفات االحتضان -

 إعادة يدید لراء املكات  -

 حامل  املشاریع تنظیم هلسات عمل دوریة لصاحل -
 احملتضنة ملتابعة   وتقییم تنفیا خمططات األعمال 
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تةةةةدری  أصةةةةحاب املؤسسةةةةات علةةةةى إعةةةةداد وتقةةةةدمی - امللادئ األولیة لتسیری مؤسسة من طر  خلری معتمد
 خمطا أعماهلم خمتلف اهلیئات 

مت توهیه لل الةزوار للمشةتلة و تقةدمی االستشةارات  - 
 خلاصة بإنشاء مؤسسة

 مؤسسات  29مت العمل على إنشاء  -

كوینیةةةةةة حةةةةةول منامجنةةةةةف و مت تقةةةةةدمی ةةةةةةال  دورات ت
 املؤسسة 

 توهیه حامل  املشاریع لتلسید أفكارهم -

تقةةدمی لةةل أنةةواع االستشةةارات االقتصةةادیة والقانونیةةة -
 اخلاصة بتكوین فكرة مشروع 

تنظیم أیام علمیةة يف اجلامعةة ومرالةز التكةوین امل،ةين -
ودور الشةةةلاب تقةةةدم فی،ةةةا لةةةل االستشةةةارات مةةةع إبةةةراز 

 نشاء مؤسسة املراحل احلقیقیة إل

مت وضع قاعدة اللیانةات و  ةف مرافقةة عةدد معتةر  - 
مةةن أصةةحاب املؤسسةةات مةةع املع،ةةد الةةوطين للملكیةةة 

 الصناعیة و لال  خمتلف هیئات الدعم 

التواصةةةل الةةةدائم مع،ةةةم مةةةن أهةةةل إیصةةةال املعلومةةةات -
 اجلدیدة والعمل على تالیل الصعوبات 

وضةةةةةةع  ةةةةةةف تصةةةةةةر  املؤسسةةةةةةات قاعةةةةةةدة بیانةةةةةةات -
تحصةةل علی،ةةا مةةن خةةالل اإلنفةةا  املةةرم مةةع املع،ةةد امل

 الوطين للملكیة الصناعیة 

 من اعداد اللاح نی: املصدر

 قامةف التةوايل علةى ال انیةة وللسةنة املشةتلة أن القةول نسةتطیع سةل، مةا خالل من :المشتلة واجهت التي والصعوبات المعوقات -د
 النشةأة واملؤسسةات حدی ةة األفكار أصحاب بعض بإیواء قامف حیث ،0299  لسنة املتوقع نشاطات خمطا للریة من نسلة بإ از
 عةدة القةف وقةد واإلیةواء للمرافقةة السةری احلسةن علةى أةةر حضةورهم إطالقةا وعةدم املكاتة  اسةتغالل عةن عةزوف،م لكةن قصةریة لفرتات
 : یل  ما ذل  على أةرت املعوقات ال  هاه بنی من و هلا املردود احلسن على أةرت عوائ،

 اإلیواء؛ عقود أهرها على فسا مما مقابل دون مكت  على احلصول يف واملست مرین األفكار أصحاب بعض رغلة 
 عملیة؛ وغری حدی ة عمرانیة منطقة يف املؤسسة وقوع 
 واالنرتنیف؛ اهلاتف انتظار يف الغاز املاء، :الشلكات لختلف املؤسسة ملقر املتأخر الربا 
 من،ا؛ ریلةق إداریة هیئات وهود عدم 
 للم؛ 05 حبوايل مرلز املدینة عن املقر بعد 
 الضرائ  مصلحة العقد لدى تسلیل وهوب مشرتطنی اإلیواء عقد بنموذج التلاري السلل مرلز طر  من االعرتا  عدم 

 مؤسستنی؛ توطنی أهل من موة، مع توةیقیة عقود  ریر على أرغم،ا مما
 فقا املايل التدعیم على األفكار بأصحا لتعود ذل  و املرافقة فكرة تقلل عدم. 
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 أولیة دراسة دون ااال هاا يف الرائدة الدول بعض يارب استنسا  لمحاولة هاء األعمال حاضنات لفكرة اجلزائر تلين إن: الخاتمة
ومنه توصلف الدراسة  الدولة؛ تعایش،ا ال  واالهتماعیة االقتصادیة الظرو  یتالءم وطلیعة بشكل الواقع أر  على يسیدها إلمكانیة

 :اى النتائج التالیة

 :نتائج الدراسة

 األخةریة هةاه تةزال ال املؤسسةات وعلةى راسة،م العمةل املقةاواليت، لرتقیةة اجلزائةر تلنت،ةا الة  اإلهةراءات لافةة مةن الةرغم علةى 
 التمویل، بطر  یتعل، ما شاللامل هاه وأهم املؤسسات، هلاه التطور املتسارع تعی، ال  والعراقیل املشالل من العدید تواهه

 العقار؛ مشالل
 املقاواليت؛ العمل وتطویر لتشلیع احلدی ة األسالی  من األعمال حاضنات تعتر  
 باملشالل واخلدمات هاه املساعدات وترتلا هبا، امللتحقة للمقاوالت اخلدمات من متكاملة حزمة األعمال حاضنات تقدم 

 توفری االستشاریة، اخلدمات:اخلدمات هاه بنی ومن واالنطال ، مرحلة اللدء يف خاصة تاملقاوال هاه تواهه ال  واملعوقات
 أنواع الدعم؛ خمتلف

 الواقع؛ أر  على األفكار هاه يسید من والعلمیة اإلبداعیة األفكار أصحاب األعمال حاضنات تساعد 
 واإلنرتنیةف وخةدمات اهلةاتف مكتلیةة اتي،یةز  مةن مةا  تاهةه لةل لةدی،ا املنتسةلة املؤسسةات تصةر   ةف احلاضنات تضع 

 وغریها؛ والفالس
 املتخصصةة واإلدارت احلاضةنة قیةام واملتوسةطة الصةغریة املؤسسةات ألصةحاب الداعمة واجل،ات اهلیئات إى الوصول تس،یل 

 ومستمر؛ دوري بشكل هبا امللتحقة املشاریع وتقییم لتابعة
 اسةت مار خةالل مةن االقتصةادیة القاعةدة وتوزیةع توسةیع يف تسةاهم ف،ة  الةوطين، االقتصةاد ترقیةة يف للةری دور للحاضةنات 

 اقتصادیة واعدة؛ مشاریع إى و ویل،ا الناهحة الریادیة األفكار
 اللدء یتم مل يسیدها أن   إال 0220 سنة املؤسسات ملشاتل األساس  القانون املتضمن التنفیاي املرسوم صدور من بالرغم 

 ؛2009 سنة يف إال فیه
 ملنتسةلی،ا مةن اخلةدمات من العدید تقدم أهنا حیث اجلزائر، يف احلاضنات واقع عن ح  م ال بلاتنة املؤسسات مشتلة رتعت 

 أش،ر؛ 6 لل يدد سنوات 3 ملدة ذل  ویكون ...إیواء توهیه، استقلال،
 جم،زة؛ مكات  تصرف،م  ف بالوضع وذل  املشاریع حلامل  اإلقامة باتنة نضنة تضمن 
 مةن وجمموعةة والتلةارة الصةناعة غرفةة امل،ين، التكوین مرلز اجلامعات،)اجل،ات من العدید مع اتفاقیات باتنة لةمشت عقدت 

 ؛(.....اجلمعیات
 

 :واالقتراحات التوصیات

 :فیمكننا اقرتاح ما یل  يف اجلزائر الصغریة املؤسسات وترقیة دعم يف احلاضنات دور تفعیل أهل من
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 اجلزائر؛ يف ریالصغ املشروع ةقافة نشر -

 خاصة؛ الشلاب فئات لدى واملتوسطة الصغریة املؤسسات قطاع بأمهیة التحسیس ضرورة -

 اإلداریة؛ األوسا  يف املنتشرة واللریوقراطیة التمییز أسالی  على القضاء ضرورة -

 مع احلاضنة طلیعة تتطاب، أن جی  حبیث حاضنة، أي إنشاء قلل احلاضنة مشروع إطال  وهدوى إمكانیة مدى بدراسة القیام جی  -
 للمنطقة؛ واالهتماعیة االقتصادیة اإلمكانیات

 احملتضنة؛ احلاضنة واملؤسسات من لل  اح لضمان وذل  احلاضنة، إلدارة ولفاءة خرة ذوي مسریین اختیار من البد -

 من،ا؛ األفضل لمكان لتلسید اضنةاحل وبنی األفكار خلل، لمصدر واملعاهد اجلامعات بنی تعاون عالقة إجیاد على العمل -
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 :االحاالت والهوامش
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